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ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA 
 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e três, às nove 
horas, compareceu à sede do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Rua T 
29, nº 1.043 - Setor Bueno, Goiânia-GO, o Exmo. Sr. Ministro Ronaldo José Lopes 
Leal, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, acompanhado da diretora da 
Secretaria da Corregedoria-Geral, Anna Thereza Nogueira Franco, das assessoras 
Sueli Teresinha Scherer, Valéria Christina Fuxreiter Valente e Poliana Ribeiro Póvoa 
e da secretária Maria de Fátima Gonçalves Ferraz Palhares, para efetivar a 
Correição Geral Ordinária, divulgada no Edital publicado na primeira página do 
Diário Oficial do Estado de Goiás, que circulou em nove de janeiro de dois mil e 
três, e, ainda, na página trezentos e oitenta e três do Diário da Justiça. Seção 1, 
que circulou em dez de dezembro de dois mil e dois, da qual também foram 
notificados, por ofício, o Exmo. Sr. Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros, 
DD. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho; a Exma. Sra. Juiza Kathia Maria 
Bomtempo de Albuquerque, DD. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 
18ª Região; os Exmo. Srs. Juízes integrantes da 18ª Região da Justiça do Trabalho; 
o Exmo. Sr. Guilherme Mastrichi Basso, DD. Procurador-Geral do Trabalho; a Exma. 
Sra. Jane Araújo dos Santos Vilani, DD. Procuradora-Chefe da Procuradoria 
Regional do Trabalho - 18ª Região; os Exmo. Srs. Presidente da AMATRA XVIII, 
Presidente da Agatra e Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção 
Goiás. Cumpridas as disposições regimentais, o Exmo. Sr. Ministro Corregedor-
Geral abriu, imediatamente, os trabalhos da Correição Ordinária. ORGANIZAÇÃO 
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. O Tribunal Regional do Trabalho da 
18ª Região é composto por 8 (oito) Juízes: Dra. Kathia Maria Bomtempo de 
Albuquerque (Presidente), Dra. Dora Maria da Costa (Vice-Presidente), Dr. Octávio 
José de Magalhães Drummond Maldonado, Dr. Luiz Francisco Guedes de Amorim, 
Dr. Platon Teixeira de Azevedo Filho, Dra. Ialba-Luza Guimarães de Mello, Dr. Saulo 
Emídio dos Santos e o Dr. Aldon do Vale Alves Taglialegna (Titular da 10ª Vara do 
Trabalho de Goiânia, convocado para atuar na vaga destinada ao Ministério Público 
do Trabalho) . Atualmente, o Tribunal está funcionando com a composição plena. 
Em virtude de gozo de férias do Dr. Saulo Emídio dos Santos - Resolução 
Administrativa nº 1/2003, foi convocado pelo Tribunal o Dr. Marcelo Nogueira Pedra 
Titular da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia, para atuar de 4 de fevereiro a 7 de 
março de 2003. As Exmas. Dras. Kathia Maria Bomtempo de Albuquerque e Dora 
Maria da Costa assumiram no TRT em 29/3/2002 em virtude do término do 
mandato dos Juízes Classistas Heiler Alves da Rocha e José Luiz Rosa, primeiro 
como Juízas Convocadas e, após, como Juízas Titulares das 2 (duas) vagas. O 
Tribunal informou que todos os Juízes do Tribunal têm residência e domicílio em 
Goiânia, Estado de Goiás. INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO: a Presidência está situada em prédio próprio, 
reformado recentemente. As instalações são boas, mas falta elevador para atender 
às normas relativas a deficientes físicos (NBR 9050); os gabinetes dos Juízes do 
Tribunal estão situados em prédio próprio, que atende razoavelmente ao fim a que 
se destina, mas, neles, não há banheiro privativo (instalação em estudo); as 12 
(doze) Varas do Trabalho de Goiânia também ocupam prédios próprios da União; os 
gabinetes dos Juízes Titulares das primeiras 6 (seis) Varas do Trabalho necessitam 
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ser ampliados; as demais Varas da Capital têm instalações simples e adequadas. 
Nos últimos 6 (seis) anos, o Tribunal, em parceria com a Caixa Econômica Federal-
CEF e as Prefeituras do Estado de Goiás, adquiriu 12 (doze) sedes próprias 
destinadas às Varas do Trabalho do interior. O Tribunal entende que os problemas 
relativos às suas instalações podem ser solucionados com a desapropriação da área 
contígua à sede do Tribunal. Em 1998, foi aberto processo de desapropriação da 
aludida área, devidamente aprovado pelo Pleno, mas faltou recurso orçamentário 
para indenizar o atual proprietário, no importe de R$ 440.912,54 (quatrocentos e 
quarenta mil novecentos e doze reais e cinqüenta e quatro centavos), segundo 
avaliação feita pela Caixa Econômica Federal. INSTITUIÇÕES INTERNAS DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO. 1. LOTAÇÃO E 
MOVIMENTAÇÃO DE JUÍZES SUBSTITUTOS: o Regional, mediante os artigos 258 a 
262 do Provimento Geral Consolidado do TRT da 18ª Região, instituiu o sistema de 
lotação e movimentação dos Juízes do Trabalho Substitutos, dividindo a área 
territorial da Justiça do Trabalho da 18ª Região em 4 (quatro) zonas específicas: I - 
Zona Específica1 (Varas do Trabalho de Anápolis - 1ª a 4ª); II - Zona Específica2 
(Vara do Trabalho de Luziânia), III - Zona Específica3 (Vara do Trabalho de 
Itumbiara); IV - Zona Específica4 (Vara do Trabalho de Rio Verde). Em cada uma 
das Zonas Específicas pode ser lotado um Juiz do Trabalho Substituto Auxiliar pelo 
período mínimo de 12 meses, ocasião em que receberá ajuda de custo para custear 
despesas com transporte e mudança, em conformidade com o art. 65, inciso I, da 
Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 - LOMAN. Apenas depois de 24 
(vinte e quatro) meses da última lotação em Zona Específica, em caso de nova 
lotação em outra Zona Específica, o Juiz do Trabalho Substituto readquirirá o direito 
à ajuda de custo. Com exceção dos Juízes lotados nas Zonas Específicas, os demais 
Juízes do Trabalho Substitutos terão lotação na Capital e serão designados, 
preferencialmente, para auxiliar ou substituir nas demais Varas do Trabalho do 
Estado de Goiás; 2. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE JUÍZES 
VITALICIANDOS: normatizada pelos artigos 15 e 16 do Regimento Interno do TRT 
da 18ª Região, a Comissão de Acompanhamento de Juízes vitaliciandos, formada 
por 3 (três) Juízes vitalícios, indicados pelo Tribunal Pleno, observa e analisa o 
desempenho e as decisões proferidas pelos Juízes não vitalícios. Compete também 
à comissão providenciar, por intermédio da Secretaria-Geral da Presidência, a 
autuação de um feito para cada Juiz, ou grupo de Juízes, que atinja dezoito meses 
de exercício, instruindo-o com estatísticas e informações elaboradas pela 
Corregedoria Regional. O procedimento para o registro da vitaliciedade nos 
assentamentos funcionais do Juiz deve ser efetivado entre o 18º e 20º mês de 
exercício do Juiz não vitalício. A responsabilidade executiva desse procedimento 
cabe à Secretaria-Geral da Presidência; 3. FORNECIMENTO DE SUBSÍDIOS AOS 
JUÍZES DO TRIBUNAL PARA A ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO: cabe 
ao Juiz Corregedor Regional fornecer informações sobre Juízes, para fins de 
promoção de Juiz do Trabalho Substituto ao cargo de Juiz Titular de Vara e deste ao 
de Juiz do Tribunal Regional, nos termos dos artigos 21, inciso III, e 100 do 
Regimento Interno do Tribunal. Havendo vaga a ser preenchida, os Juízes serão 
consultados para manifestar seu interesse na promoção; 4. SISTEMA DE JUÍZES 
FIXOS PARA EVENTUAL CONVOCAÇÃO: o Tribunal Regional do Trabalho, mediante 
a Resolução Administrativa nº 12/2003, que dispõe sobre a convocação de Juízes 
para integrar temporariamente o colegiado, adotou a prática de escolher (4) quatro 
Juízes Titulares de Vara para, no período de um ano, comporem o quorum de 
julgamento nos casos de ausência ou impedimento eventual, e como convocados, 
nos casos de vaga ou afastamento de Juiz do Tribunal, por prazo superior a 30 
(trinta) dias. Tal medida evita o desconforto dos magistrados de primeiro grau de 
terem de se ausentar de sua jurisdição sem aviso prévio, assim como possibilita a 
uniformização da jurisprudência da 18ª Região. Também existe consenso entre os 
membros da casa, que garante a ausência de apenas dois Juízes nos meses de 
janeiro e julho, a título de férias, para não interromper as atividades jurisdicionais 
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do Tribunal por insuficiência de quorum nas sessões de julgamento. 5. SECRETARIA 
DA QUALIDADE E OUVIDORIA: a Secretaria da Qualidade e Ouvidoria foi instituída 
pela Portaria TRT 18ª GP/GDG nº 60/2001 com o objetivo, principalmente, de 
estruturar a organização do Tribunal para racionalizar os métodos de trabalho. 
Cabe ao Juiz Ouvidor examinar as reclamações recebidas pelo Setor de 
Atendimento ao Cidadão, rejeitar as que sugerem interferência nas decisões 
judiciais ou não se referem a atribuições legais da Justiça do Trabalho e encaminhar 
as demais às áreas respectivas para regularização e melhoria da qualidade dos 
serviços prestados. Em 2002, a Ouvidoria formalizou 152 (cento e cinqüenta e dois) 
procedimentos. Paralelamente à Ouvidoria, existem os Setores de a) Atendimento 
ao Cidadão, b) Planejamento, Implantação e Acompanhamento de Sistemas de 
Qualidade e c) Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal. Esses setores são 
responsáveis, principalmente, pelo recebimento de reclamações, elogios e 
sugestões sobre os serviços prestados pela Justiça do Trabalho em Goiás, pela 
realização de estudos de mecanismos e tecnologias de gestão de qualidade e pela 
alteração da política de treinamento do TRT da 18ª Região. Há dois anos o Tribunal 
mantém o Certificado de Qualidade ISO 9002. A Secretaria da Corregedoria 
Regional, a Diretoria de Serviço de Controle Interno e Auditoria, a Secretaria da 
Qualidade e Ouvidoria, a Diretoria de Serviço de Processamento de Dados e a 
Diretoria de Serviço de Material e Patrimônio contribuíram para o recebimento do 
referido certificado. A Secretaria da Qualidade e Ouvidoria tem papel preponderante 
no que se refere à celeridade dos serviços, eliminação de desperdícios, 
racionalização de procedimentos, desenvolvimento de equipes e valorização dos 
servidores e melhoria das condições de trabalho; 6. ATERMAÇÃO: o Setor de 
Atermação está integrado à Diretoria de Serviço de Distribuição de Feitos e Cálculos 
Judiciais do 1º Grau e tem por escopo prestar informações sobre matéria 
trabalhista, elaborar cálculos dos direitos pleiteados, reduzir a termo reclamações 
trabalhistas, qualificar as partes de acordo com as informações prestadas e os 
documentos disponíveis e efetuar o controle estatístico do movimento diário do 
Setor. O setor de Atermação também propicia, por intermédio de convênios com 
universidades, atendimento judiciário gratuito, que é feito por estagiários 
acompanhados de advogado/orientador do Núcleo de Prática Jurídica da instituição 
de ensino. Embora a estrutura do TRT possa, eventualmente, auxiliar o 
jurisdicionado hipossuficiente, não supre a deficiência do jus postulandi, que 
acontece quando o trabalhador está desacompanhado nos atos subseqüentes, caso 
da reclamação trabalhista sob o rito sumaríssimo nº 01330-2002-006-18-00-2, 
lavrada a termo no referido setor e examinada por este Corregedor-Geral por 
ocasião da audiência pública que realizou. Nesse processo a solução seria o 
requerimento da parte para que o juízo de execução utilizasse o sistema 
BACENJUD, providência obstada, em tese, pela ausência de advogado. Pretende 
este Corregedor-Geral oficiar ao juízo da causa sugerindo-lhe que tome a devida 
providência de ofício em razão de a parte não estar devidamente representada nos 
autos. 7. SERVIÇOS AUXILIARES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO: a) 
TELETRT - esse serviço, mantido por meio de linha telefônica específica, sob a 
responsabilidade da Secretaria de Coordenação Judiciária e com o apoio técnico da 
Diretoria de Serviço de Processamento de Dados, atende, exclusivamente, ao 
público externo, a quem fornece informação sobre processo segundo os registros 
do sistema informatizado do Tribunal, mas não informação sobre a existência ou 
não de ação trabalhista em andamento. Informação sobre andamento de processo 
na Justiça do Trabalho pode também ser obtida em terminal de auto-atendimento 
localizado nas unidades judiciárias respectivas e nas salas de advogados; b) SIAC 
(Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão) - também conhecido como “VAPT 
VUPT”, esse sistema atende à população de Goiânia e Aparecida de Goiânia, a 
quem presta informação sobre andamento processual e matéria trabalhista, e 
recebe petições. Esse serviço encontra-se disponível no Buriti Shopping de 
Aparecida de Goiânia e no centro de Goiânia; c) DRIVE-THRU - Para maior 
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comodidade das partes e dos advogados, o sistema conta com a Central de 
Recebimento de Processos e Petições, que funciona na forma de auto-atendimento, 
no período das 13h às 19h, de segunda a sexta-feira, recebendo no máximo 10 
(dez) petições e/ou processos por veículo; 8. PROTOCOLO INTEGRADO: as petições 
e qualquer outro documento de natureza judiciária, endereçados aos órgãos de 
primeiro e segundo graus de jurisdição da Justiça do Trabalho da 18ª Região, 
podem ser apresentados no protocolo geral, localizado na sede do TRT, na 
Secretaria de qualquer das Varas do Trabalho sediadas fora do município de 
Goiânia, nos postos instalados no Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão - 
SIAC do governo do Estado de Goiás (VAPT VUPT) e no posto de auto-atendimento 
(Drive Thru). A Secretaria de Coordenação Judiciária do Tribunal informou que, a 
partir da presente data, a 18ª Região utilizará o Protocolo Integrado apenas no 
âmbito de jurisdição das Varas do Trabalho e do Regional, acatando a sugestão do 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, formalizada no OF. CIRC.SECG Nº 20 de 
19 de dezembro de 2002, de que o “Sistema de Protocolo Integrado” não seja 
utilizado para petições e recursos dirigidos ao Tribunal Superior do Trabalho); 9. 
SETOR DE CÁLCULOS: o Setor de Cálculos do Tribunal é responsável pela 
elaboração dos cálculos dos processos das 12 (doze) Varas da Capital, da Vara de 
Conciliação de Precatórios, da Secretaria de Coordenação Judiciária e da Secretaria 
da Corregedoria Regional. Dos 17.597 (dezessete mil quinhentos e noventa e sete) 
processos recebidos pelo Setor de Cálculos no exercício de 2002, sendo 183 (cento 
e oitenta e três) remanescentes de 2001, 17.568 (dezessete mil quinhentos e 
sessenta e oito) foram devolvidos com os respectivos cálculos. 16 (dezesseis) 
servidores fazem os cálculos e 3 (três), a conferência. Cabe à Diretoria do Setor de 
Cálculos elaborar os índices de pro-rata e alimentar o programa de cálculos, que já 
está sendo implantado em algumas Varas do interior. O prazo médio para elaborar 
os cálculos é de 7 (sete) dias úteis e o percentual médio de retificações dos cálculos 
é de 2,64% (dois vírgula sessenta e quatro por cento). Há dentro do setor controle 
mensal de produtividade dos calculistas. O desempenho singular do Setor de 
Cálculos também enaltece o papel que este Tribunal exerce na Justiça do Trabalho. 
10. JUÍZO AUXILIAR DE EXECUÇÃO DO CRISA (Consórcio Rodoviário 
Intermunicipal S/A): considerando, principalmente, a existência aproximada de 400 
(quatrocentas) execuções contra a empresa estatal Consórcio Rodoviário 
Intermunicipal S/A - CRISA e as inúmeras penhoras e praças que têm sido 
superpostas nos bens dessa empresa, o Tribunal, por intermédio das Portarias nºs 
24/2003 e 116/2003, designou o Juiz do Trabalho Substituto, Dr. Fabiano Coelho 
de Souza, para, na condição de Juiz Auxiliar, funcionar nos processos de execução 
movidos contra a aludida empresa, em trâmite em todas as Varas do Trabalho 
vinculadas à Justiça do Trabalho da 18ª Região, e servidores para apoiarem os 
trabalhos. Sensibilizado com os problemas detectados nos processos dessa 
empresa, o Corregedor-Geral irá oficiar ao Exmo. Sr. Governador do Estado de 
Goiás, Dr. Marconi Ferreira Perillo Júnior, ponderando que a atuação da 
Procuradoria-Geral do Estado, embora deva conservar os limites da exação, não 
pode deixar de observar, com a necessária sensibilidade, o caráter especialíssimo 
da Justiça do Trabalho; 11. CENTRAL INFORMATIZADA DE PUBLICAÇÕES: 
vinculada e sob a direção da Diretoria de Serviço de Cadastramento Processual, a 
Central Informatizada de Publicações tem a responsabilidade de receber, processar 
e encaminhar à Imprensa Oficial, diariamente, todas as matérias dos órgãos do 
Tribunal, passíveis de publicação. Apenas as publicações endereçadas ao Diário da 
Justiça do Estado de Goiás são abrangidas pelo procedimento informatizado. As 
demais publicações estão sujeitas à sistemática convencional; 12. 
INFORMATIZAÇÃO DO TRIBUNAL: Segundo informações prestadas, o Tribunal, no 
último ano, adquiriu 39 (trinta e nove) notebooks, 60 (sessenta) 
microcomputadores, 15 (quinze) impressoras laser, 4 (quatro) servidores de rede, 
100 (cem) leitoras óticas, permitindo que todos os Magistrados do Regional utilizem 
notebook. O Serviço de Informática do Tribunal disponibiliza na internet: a) serviço 
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PUSH Auto-Andamento, que possibilita o envio diário de informações processuais 
por e-mail aos usuários cadastrados; b) serviços de consultas aos acórdãos em 
texto integral; c) serviços de consulta processual por número único de processo e 
pelo nome de advogado, que possibilita a visualização do cadastro do processo, de 
todas as tramitações processuais e do texto integral de acórdãos, despachos, 
sentenças e atas de audiência; d) serviços de consulta às pautas de audiência das 
Varas do Trabalho, às pautas de julgamento do TRT e às pautas de praças e leilões; 
e) serviços de consultas aos índices de cálculos, às licitações e compras; e f) 
certidões de publicações do Diário da Justiça em texto integral em formato PDF 
(Portable Document Format). A informática do Regional também tornou possível 1) 
expandir os recursos disponíveis na intranet; 2) criar o serviço de WebMail com 
utilização de sofwares livres; 3) disponibilizar contas de correios eletrônicos para 
todas as unidades do Tribunal, Magistrados e servidores ocupantes de cargos de 
direção; 4) desenvolver o sistema de atermação verbal por intermédio da internet, 
o qual possibilita autuar, realizar cálculos trabalhistas, distribuir e certificar a parte 
de forma automatizada; 5) disponibilizar nos Foros e nas Varas do Trabalho de 
Itumbiara, Rio Verde e Luziânia os serviços de consultas processuais por meio de 
terminais de auto-atendimento com emissão de extratos relativos às tramitações 
processuais, totalmente adaptados à numeração única de processos; 6) 
desenvolver e disponibilizar o peticionamento eletrônico de documentos para os 
advogados pelo serviço de WebMail do Tribunal; 7) disponibilizar uma extranet, 
mediante convênio com o DETRAN-GO, que permite aos Magistrados realizar 
consultas, bloqueios e desbloqueios on-line de veículos no Estado de Goiás; 8) 
desenvolver a quarta versão do site do Tribunal na internet; 9) desenvolver e 
implantar o sistema de monitoramento de audiências, permitindo apregoar as 
partes por intermédio do sistema de som ambiente e disponibilizar informações 
cadastrais e institucionais em monitores instalados nas ante-salas de audiência; 
10) utilizar softwares livres para conexão remota em sistemas operacionais e 
antivírus; 11) interligar todas as jurisdições do interior do Estado à Capital por 
linhas de transmissão de dados com protocolo frame- relay ; 12) instalar a versão 
9i do sistema gerenciador de banco de dados Oracle; 13) desenvolver e implantar 
os Sistemas de Cadastro de Fornecedores, Biblioteca, Controle do Setor de 
Compras, Ouvidoria, Praças e Leilões, Padronização de Acórdãos, Conversão e 
Publicação de Documentos na Internet, Almoxarifado, Concursos, Controle de 
Faturas da Unimed, Controle de Exames Periódicos e o Módulo de Geração de 
Estatísticas de 1ª Instância; 14) instalar firewall e sistema de detecção de intrusos 
por meio de locação de roteador, objetivando expandir os recursos de segurança da 
informação; e 15) instalar leitores óticos nas unidades judiciárias, permitindo maior 
celeridade nas tramitações processuais. Há projeto, já em fase de implantação, do 
Setor de Informática para enviar notificações ao INSS por intermédio de correio 
eletrônico, permitindo a redução de gastos com cartas registradas; 13. PERFIL DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO: a) servidores - o quadro permanente de 
pessoal conta com 560 (quinhentos e sessenta) cargos efetivos: 183 (cento e 
oitenta e três) analistas judiciários, 345 (trezentos e quarenta e cinco) técnicos 
judiciários e 32 (trinta e dois) auxiliares judiciários. Na presente data, há 558 
(quinhentos e cinqüenta e oito) cargos preenchidos e 2 (dois) cargos vagos de 
técnico judiciário (área administrativa). O Tribunal tem 23 (vinte e três) servidores 
em exercício em outros órgãos: 14 (quatorze) cedidos e 9 (nove) com lotação 
provisória. Há no Tribunal 268 (duzentos e sessenta e oito) requisitados: 45 
(quarenta e cinco) da esfera estadual, 67 (sessenta e sete) da esfera federal e 156 
(cento e cinqüenta e seis) da esfera municipal. O Tribunal conta, ainda, com 8 
(oito) servidores lotados provisoriamente. Existem 42 (quarenta e dois) servidores 
inativos: 25 (vinte e cinco) analistas, 14 (quatorze) técnicos judiciários e 3 (três) 
auxiliares judiciários; há, ainda, 4 (quatro) pensionistas. Estão em exercício na 18ª 
Região 535 (quinhentos e trinta e cinco) servidores, já que existem 2(dois) cargos 
vagos e 23 (vinte e três) servidores à disposição de outros órgãos. No perfil ora 
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discriminado, também foram computadas as 6 (seis) redistribuições oriundas do 
TRT de Rondônia, ocorridas no presente mês. Registre-se que a partir da gestão do 
Juiz Platon Teixeira de Azevedo Filho iniciou-se a extinção do sistema de requisição 
de servidores, que deverá prosseguir na próxima administração; b) magistrados - a 
Justiça do Trabalho da 18ª Região é composta, no momento, de 69 (sessenta e 
nove) Juízes: 7 (sete) de segunda instância, 31 (trinta e um) Titulares de Varas do 
Trabalho e 31 (trinta e um) Substitutos. Estão inativos 23 (vinte e três) Juízes: 4 
(quatro) de segunda instância, sendo 2 (dois) Togados e 2(dois) Classistas; e 19 
(dezenove) de primeira instância, sendo 8 (oito) Togados e 11 (quinze) Classistas. 
Há, ainda, 5 (cinco) pensionistas de primeiro grau, sendo 1 (um) Togado e 4 
(quatro) Classistas; 14. GESTÃO DOCUMENTAL: o Regional disciplinou a matéria 
gestão documental mediante a Portaria nº 410/99, que determina prazo mínimo 
para guarda da maioria dos documentos, enumera os documentos e processos 
administrativos considerados de valor histórico e, também, disciplina, de forma 
taxativa, os documentos de arquivamento definitivo e arquivamento provisório. 
Quanto aos autos de processos administrativos findos, há uma comissão 
permanente, instituída pela Portaria nº 154/2001 (retificada pela Portaria nº 
196/2001), presidida pelo assessor da Diretoria-Geral e formada por mais 2 (dois) 
servidores da área administrativa, que procede às avaliações periódicas, realizadas 
anualmente. No tocante aos autos findos, a comissão, instituída pela Portaria nº 
154/2001, é presidida pelo secretário de Coordenação Judiciária e formada pelos 
respectivos titulares das Diretorias das Varas do Trabalho da Capital. A avaliação 
dos processos, feita para eliminar ou preservar os autos, é realizada anualmente, e 
a avaliação dos autos de processos findos das Varas localizadas nas cidades do 
interior do Estado de Goiás fica sob a responsabilidade do Juiz Titular da Vara e do 
respectivo diretor, obedecendo às regras gerais determinadas pela Portaria nº 
154/2001. O Arquivo Geral situa-se fora das dependências da sede do TRT da 18ª 
Região e seu espaço físico é insuficiente para acolher o grande número de 
processos e documentos que chegam no setor para acondicionamento. O controle 
de entrada e saída de processos e documentos no arquivo é feito por um software 
elaborado pelo Tribunal, e o estado de conservação dos autos findos, segundo 
informação da Secretaria da Presidência, é bom, tendo em vista as eliminações 
anuais já realizadas. Os servidores lotados no Setor de Arquivo possuem, a maioria, 
formação jurídica e, sempre que possível, participam de cursos e seminários da 
área; 15. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO: a administração do Regional vem 
adotando, desde 2002, todas as medidas de prevenção contra incêndio, conforme 
recomendações feitas no Ofício Circular nº 81/2001. Recentemente, o Tribunal, 
mediante a Portaria nº 15/2003, criou a Brigada de Prevenção e Combate a 
Incêndio para atuar no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em 
Goiânia e Aparecida de Goiânia, coordenada pela Diretoria de Serviços Gerais e 
integrada por servidor de cada unidade, a ser indicado pelo respectivo titular. Cabe 
à Brigada de Prevenção e Combate a Incêndio adotar as medidas preventivas de 
combate a incêndio, inclusive as relativas à coordenação do abandono dos locais 
eventualmente sinistrados, e à Diretoria-Geral de Secretaria assegurar os recursos 
físicos e financeiros e o treinamento necessários ao pleno funcionamento da 
Brigada de Prevenção e Combate a Incêndio. PECULIARIDADES DO TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO: 1. DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. 
Constatou-se que falta às sessões do Tribunal agilidade, bom índice de 
desenvolvimento e modernidade no sistema de julgamento. Em grande número de 
semanas, as sessões se realizam às terças, quartas e quintas-feiras, impondo aos 
Juízes enorme desgaste psico-físico, além de reduzir drasticamente o tempo para 
preparar votos, o que acarreta, por sua vez, maior contribuição de assessorias sem 
a indispensável supervisão do julgador. O fenômeno do prolongamento indesejado 
das sessões deve-se principalmente aos seguintes fatores: a) grande número de 
sustentação oral, verdadeira deformidade cultural, explicada por integrantes da 
AGATRA pela necessidade de persuadir os Juízes Convocados, sempre diferentes na 
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composição do Tribunal; b) detalhismo dos julgadores para expor o conteúdo dos 
seus votos, fato observado principalmente na participação dos relatores; c) 
colegiado muito numeroso, já que funciona exclusivamente em Pleno. No tocante 
ao problema do excesso de sustentação oral, providência de ótimo relevo no 
equacionamento do problema foi a edição da Resolução Administrativa nº 12/2003, 
que prevê, a exemplo do que pratica o TRT da 2ª Região, a escolha dos nomes de 
quatro Juízes Titulares de Vara que, só eles, no período de um ano, podem ser 
convocados para integrar temporariamente o colegiado de segundo grau quando a 
necessidade legal se apresentar. Será fácil conhecer as posições jurisprudenciais 
desses quatro Juízes, o que espancará as dúvidas dos advogados, dispensando 
grande número de desnecessárias sustentações orais. Outra providência, já 
parcialmente posta em prática pelo colegiado, consiste na antecipação pelo relator 
da sua conclusão, com brevíssima exposição dos fundamentos que a embasam, 
seguida da antecipação da posição do revisor. Se tais posições coincidem com o 
que pretende o advogado, este deve ser instado pelo Presidente a não proferir 
sustentação, garantido o registro de sua presença na tribuna. Se houver qualquer 
voto divergente, cabe ao Presidente garantir a sustentação oral. Em caso contrário, 
o resultado pode ser imediatamente proclamado. No que tange ao detalhismo dos 
votos, recomendo que a Presidência adote o sistema de planilhas, a serem 
distribuídas pelos relatores, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, aos 
demais julgadores. Tais planilhas devem conter, sinteticamente, os dados do 
julgamento: identificação do processo, partes, intervenientes, resumo das 
conclusões sobre fatos e direitos, o que pode estar numa ementa indexada por 
assunto; solução com o dispositivo. O sistema pode, se for corretamente 
implementado, dispensar o instituto da revisão, a exemplo do que já ocorre no 
Tribunal Superior do Trabalho. Ainda para conjurar o detalhismo, é recomendado 
que se informatize a sessão, com monitores para cada Juiz, onde devem estar 
contidos os votos de todos os relatores, aliás, disponibilizados a todos com 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência. O problema do colegiado muito extenso já 
está sendo equacionado pelo anteprojeto de lei que permite a divisão em Turmas 
dos Regionais de 8 (oito) Juízes. Dividido em 2 (duas) Turmas de 3 (três) Juízes, o 
TRT pode funcionar com maior agilidade, integrando as Turmas, quando necessário, 
o Vice-Presidente do Tribunal. 2. Considerando o número reduzido de servidores do 
quadro efetivo de pessoal e o aumento da demanda de processos e do número de 
ações ajuizadas na jurisdição do Estado de Goiás, o Tribunal viu-se obrigado a 
lançar mão de servidores requisitados das esferas federal, estadual e municipal, no 
total de 268 (duzentos e sessenta e oito) requisitados, atualmente. 3. Os Juízes do 
Trabalho de primeiro grau apresentam, individualmente, Relatórios Estatísticos 
Mensais de Produção, correspondentes a cada Vara do Trabalho onde tenham 
funcionado, segundo o modelo aprovado pela Presidência do Tribunal. 4. No 
Tribunal, o programa de coleta seletiva de papel objetiva reduzir o desperdício e 
doar os papéis descartados diariamente nos diferentes órgãos e setores deste 
Regional. 5. O Tribunal, com o fito de poupar gastos com a publicação de inúmeras 
portarias de designações específicas de Juízes, designa todos os Juízes do Trabalho 
Substitutos para atuar em todas as Varas Trabalhistas da 8ª Região, 
indiscriminadamente, como auxiliares ou substitutos. A distribuição do exercício 
desses Juízes, em cada Vara, é feita pela Secretaria-Geral da Presidência, de ordem 
do Presidente, mediante escala por ela controlada, preferencialmente na ordem de 
antigüidade. MOVIMENTO PROCESSUAL. A movimentação processual do Tribunal 
Regional do Trabalho deu-se, no período determinado pela correição - primeiro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e oito a trinta e um de dezembro de dois 
mil e dois -, segundo dados estatísticos fornecidos pela Secretaria-Geral da 
Presidência, da seguinte forma: 

 
PROCESSOS RECEBIDOS 

Ano Recursos Ações Originárias Dissídios Coletivos Embargos Declaratórios 
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1998 375(*) 32(*) 00 92(*) 
1999 6.624 481 24 1.042 
2000 5.644 532 21 892 
2001 6.602 565 11 789 
2002 7.623 672 12 907 

Sub-total 26.868 2.282 68 3.722 
Total 32.940 

 
PROCESSOS RESOLVIDOS 

Ano Recursos Ações Originárias Dissídios Coletivos Embargos de Declaração Decisões Monocráticas 
1998 470 (*) 25(*) 7(*) 29(*) 7(*) 
1999 7.088 299 16 1.040 116 
2000 6.498 635 21 909 197 
2001 6.121 291 8 769 219 
2002 7.479 260 8 934 159 

Sub-total 27.656 1.510 60 3.701 698 
Total 33.625 
 

De acordo com os dados estatísticos acima expostos, 29.218 (vinte e nove mil 
duzentos e dezoito) feitos ingressaram no Tribunal durante o período determinado 
pela correição: 26.868 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e oito) referem-se a 
processos de natureza recursal e 2.350 (dois mil trezentos e cinqüenta) a ações 
originárias, sendo 60 (sessenta) delas referentes a dissídios coletivos. Foram 
resolvidos, no mesmo período, 29.924 (vinte e nove mil novecentos e vinte e 
quatro) processos: 27.656 (vinte e sete mil seiscentos e cinqüenta e seis) têm 
natureza recursal; 1.570 (mil quinhentos e setenta) são ações originárias e 698 
(seiscentos e noventa e oito) foram decididos monocraticamente. Além desses, 
foram apresentados, no período analisado, 3.722 (três mil setecentos e vinte e 
dois) embargos de declaração às decisões proferidas pelo colegiado e julgados 
3.701 (três mil setecentos e um). Os dados estatísticos mencionados se referem 
aos processos de natureza originária e recursal, não estando incluídos os processos 
da competência da Presidência e da Corregedoria Regional. EXAME DOS 
PROCESSOS. Foram submetidos à correição 52 (cinqüenta e dois) processos em 
trâmite no Tribunal, solicitados por amostragem nas Secretarias do Tribunal, na 
Presidência, na Corregedoria Regional do Trabalho e nos Gabinetes dos Srs. Juízes, 
a saber: 

 
RO 3864/2002 AP 2007/2002 RO 3497/2002 01203-2002-002-18-00-8 
RO 3958/2002 AP 2022/2002 ROS 1026/2002 01229-2002-009-18-00-0 
ROS 995/2002 AI 211/2002 MS 158/2002 00441-2002-011-18-00-7 
AP 1893/2002 ROS 1017/200 AP 2020/2002 01772-2001-009-18-00-7 
AP 2021/2002 RO 3257/2002 ED-ROS 804/2002 01245-1996-011-18-00-0 
AA 003/2002 RO 2932/2002 ED-ROS 743/2002 00531-2002-053-18-00-0 
RO 3588/2002 DC 03/2002 ED-RO 3313/2002 00651-2002-005-18-00-3 
AR 0088/2002 AP 1976/2002 ED-ROS 2786/2002 02893-1991-001-18-00-2 
ROS 965/2002 ROS 983/2002 ED-ROS 0800/2002 00256-2001-010-18-00-5 
ROS 1000/2002 RO 3911/2002 01017-2002-005-18-00-8 00345-2002-161-18-00-3 
RO 4028/2002 ROS 1028/2002 01363-2002-101-18-00-8 00841-2002-161-18-00-7 
AR 54/2002 ROS 988/2002 01248-2002-007-18-00-4 01210-2002-009-18-00-4 
ROS 1029/2002 AI 224/2002 00245-2002-006-18-00-7 00710-2002-054-18-00-3 

 
AUTUAÇÃO. Foram autuados, no período determinado pela correição, 35.456 
(trinta e cinco mil quatrocentos e cinqüenta e seis) processos de natureza originária 
e recursal, além de 179 (cento e noventa e nove) feitos de competência da 
Corregedoria Regional. Cabe frisar que, em 31 de dezembro de 2002, segundo 
informações prestadas, existiam 278 (duzentos e setenta e oito) processos de 
natureza recursal e ações originárias à espera de autuação no setor competente. 
Todos os feitos são autuados após o ingresso no Tribunal, observada 
rigorosamente, a numeração seqüencial de registro e autuação, obedecidas as 
diretrizes estabelecidas no Ato nº 450/2001 do TST e no Provimento nº 6/2002 da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, em relação ao Sistema de Numeração 
Única. Nos autos em que é parte pessoa física com idade igual ou superior a 65 
(sessenta e cinco) anos, desde que o juízo defira pedido nesse sentido, é aposto 



 

Fonte: Diário da Justiça [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 7 abr. 2003. Seção 1, p. 484-
488. 

carimbo com os dizeres “MAIOR DE 65 ANOS - LEI 10.173/01”, assim como o 
Regional autua os processos com recursos interpostos sob o rito sumaríssimo, 
identificando nas capas as características que os distinguem dos demais em letras 
destacadas, conforme exige o Provimento n.º 4/2002 da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho. Só são enviados ao Ministério Público do Trabalho para 
emissão de parecer os processos em grau de recurso e ações originárias que 
exigem remessa obrigatória ou, facultativamente, por iniciativa do relator. Em 
trinta e um de dezembro de dois mil e dois, 60 (sessenta) processos encontravam-
se na Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região para emissão de parecer. 
DISTRIBUIÇÃO. Conforme informações do Tribunal, no período determinado pela 
correição, foram realizadas 240 (duzentas e quarenta) audiências públicas de 
distribuição ordinária e 1.405 (mil quatrocentas e cinco) audiências públicas de 
distribuição extraordinária, totalizando 1.645 (mil seiscentas e quarenta e cinco) 
audiências de distribuição e 35.369 (trinta e cinco mil trezentos e sessenta e nove) 
processos sorteados entre os Juízes integrantes do Regional. 

 
ANO DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DISTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
1998 

 
47 

 
196 

 
1999 

 
48 

 
221 

 
2000 

 
49 

 
339 

 
2001 

 
48 

 
329 

 
2002 

 
48 

 
320 

 
TOTAL 

 
240 

 
1.405 

 
Segundo dados fornecidos por este Tribunal, em 31 de dezembro de 2002, havia 87 
(oitenta e sete) processos pendentes de distribuição no Regional. A justificativa 
dada pelo Tribunal para explicar a quantidade de processos à espera de 
distribuição, foi que eles foram recebidos na semana que antecede o recesso de 
final de ano. Na presente data não há nenhum processo para ser distribuído. A 
distribuição de processos em grau de recurso é feita às segundas-feiras, em dia e 
hora divulgados oficialmente pela Presidência. Distribui-se semanalmente uma 
média de 130 (cento e trinta) processos; cada Juiz recebe em torno de 18 (dezoito) 
feitos, havendo compensação dos processos recebidos a mais. Prevê o Regimento 
que o Juiz licenciado, afastado, por prazo inferior a 31 (trinta e um) dias, não 
concorre à distribuição semanal enquanto durar o afastamento; havendo, todavia, 
equalização da carga de processos de seu gabinete com os demais. Na hipótese de 
afastamento superior a 31 (trinta e um) dias, os processos passam à competência 
do Juiz Convocado, que fica vinculado aos processos vistos. O Regional adota 
também sistema de rodízio no sorteio dos Juízes revisores. Habeas corpus, 
mandados de segurança, recursos ordinários sujeitos a procedimento sumaríssimo, 
dissídios coletivos e outros feitos que, a juízo do Presidente do Tribunal, merecem 
providências imediatas, são distribuídos imediatamente. O Setor de Distribuição 
verifica previamente os possíveis impedimentos dos senhores Juízes a serem 
sorteados como relatores, evitando, assim, redistribuição dos autos, em 
observância ao princípio da celeridade processual. 

 
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS 

ANO RECURSOS AÇÕES ORIGI- 
NÁRIAS 

DISSÍDIOS 
COLETIVOS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS TOTAL ANUAL 

1998 6.352 411 17 .... 6.780 
1999 6.492 402 14 ..... 6.908 
2000 6.216 472 05 ..... 6.693 
2001 6.343 491 10 ..... 6.844 
2002 7.702 435 07 ..... 8.144 

TOTAL 33.105 2.211 53 .... 35.369 
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TRAMITAÇÃO. No que se refere aos prazos de tramitação dos processos no 
Tribunal, constatou-se pelo exame por amostragem dos autos submetidos à 
correição solicitados de diversos setores do Regional, o seguinte: a) os Juízes que 
compõem o Regional e as Secretarias que o integram observam, de modo geral, os 
prazos legais e regimentais. No entanto, em alguns processos examinados, 
constatou-se a ultrapassagem do prazo previsto no Regimento Interno, em relação 
ao relator do RO-00467-2002-009-18-00-9; RO-00651-2002-005-18-00-3; RO-
00441-2002-011-18-00-7; RO-01203-2002-002-18-00-8; RO-00292-2002-201-18-
00-5; RO-01229-2002-009-18-00-0; RO-01772-2002-2001-009-18-00-7; RO-
00531-2002-053-18-00-0; ROS-00544-2002-052-18-00-2; ROS-01392-2002-007-
18-00-0; ROS-01405-2002-009-18-00-4; ROS-1465-2002-011-18-00-3; e, em 
relação ao revisor, o RO-01511-2002-011-18-00-3. Observou-se um agravante em 
relação a alguns processos examinados que estão sujeitos ao procedimento 
sumaríssimo: o não cumprimento do prazo máximo de 10 (dez) dias, previsto no 
artigo 895, § 1º, inciso II, da CLT; b) os Juízes concedem prazo à parte embargada 
para contestar pedido declaratório antes de aplicar efeito modificativo aos 
embargos de declaração, observando a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, seguida pelos Tribunais superiores. ORGANIZAÇÃO DOS AUTOS. O 
Tribunal Regional do Trabalho está conduzindo a ordenação dos processos de forma 
exemplar, haja vista que não foi detectada nenhuma irregularidade em autos de 
ação originária e que tramitam em grau de recurso, o que demonstra, de modo 
geral, a observância dos Provimentos nºs 2/64, 3/75 e 2/2001 da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho. JULGAMENTO. Pela análise das informações 
prestadas pelo Tribunal Regional do Trabalho, observou-se que, no período 
determinado pela correição, foram solucionados 33.625 (trinta e três mil seiscentos 
e vinte e cinco) processos no total, sendo 27.656 (vinte e sete mil seiscentos e 
cinqüenta e seis) de natureza recursal, 1.570 (mil quinhentos e setenta) ações 
originárias, 3.701 (três mil setecentos e um) embargos de declaração e 698 
(seiscentos e noventa e oito) decisões monocráticas. 

 
PROCESSOS RESOLVIDOS (JULGADOS) 

Ano Recursos Ações Originárias Dissídios Coletivos Embargos de Declaração Decisões Monocráticas 
1998 470 (*) 25(*) 7(*) 29(*) 7(*) 
1999 7.088 299 16 1.040 116 
2000 6.498 635 21 909 197 
2001 6.121 291 8 769 219 
2002 7.479 260 8 934 159 

Sub-total 27.656 1.510 60 3.701 698 
Total 33.625 

 
Foram realizadas 351 (trezentas e cinqüenta e uma) sessões de julgamento: 181 
(cento e oitenta e uma) ordinárias e 170 (cento e setenta) extraordinárias. Nas 
sessões extraordinárias, realizadas em dia posterior à sessão ordinária, julgam-se 
processos remanescentes e não julgados na véspera. Em trinta e um de dezembro 
de dois mil e dois não havia nenhum processo à espera de julgamento na 
Secretaria do Tribunal Pleno porque todos foram incluídos, imediatamente, em 
pauta. São incluídos em pauta, aproximadamente, 200 (duzentos) processos por 
semana. Verificou-se que, em relação aos processos que observam o procedimento 
do rito sumaríssimo, o prazo para inclusão em pauta é o mesmo dos recursos 
ordinários, que demoram em torno de 20 (vinte) dias para serem julgados. 

 
SESSÕES REALIZADAS 

ANO TURMAS SDI I E SDI II / SDC PLENO ÓRGÃO ESPECIAL TOTAL 
Ordiná- 

rias 
Extraor- 
di-nárias 

Ordiná- 
rias 

Extraordinárias Ordinárias Extraordinárias Ordinárias Extraordinárias 
1998 ... ... ... ... 2 3   5 
1999 ... ... ... ... 44 56   100 
2000 ... ... ... ... 45 42   87 
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2001 ... ... ... ... 45 31   76 
2002 ... ... ... ... 45 38   83 
TO- 
TAL 

P/ 
ÓR- 
GÃO 

... ... ... ... 181 170   ..... 

... ... 351  351 
 

PRESIDÊNCIA - DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE EM RECURSO DE 
REVISTA. Verificou-se que o juízo de admissibilidade de recurso de revista 
interposto a decisão definitiva do Regional, realizado pela Presidência, é feito de 
acordo com as orientações emanadas do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive no 
que diz respeito à utilização do programa “Edição Dirigida de Despacho”, 
recomendado no Provimento n° 7/2002 da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, e observa, no que se refere aos autos de agravo de instrumento, a 
Instrução Normativa n.º 16/99 do Tribunal Superior do Trabalho e a Resolução 
Administrativa n° 874/2002, que trata da uniformização da jurisprudência da 
Justiça do Trabalho sobre questões inéditas decorrentes de leis novas que regem as 
relações de trabalho e, em conseqüência, possibilitam o exame imediato dessas 
questões pelo TST. No período determinado pela correição, 6.949 (seis mil 
novecentos e quarenta e nove) recursos de revista foram submetidos ao juízo de 
admissibilidade do Regional. Desses, 5.543 (cinco mil quinhentos e quarenta e três) 
tiveram o seguimento denegado e 1.297 (mil duzentos e noventa e sete) foram 
admitidos, tendo sido interpostos 4.217 (quatro mil duzentos e dezessete) agravos 
de instrumento. Foi informado pelo Regional que em trinta e um de dezembro de 
dois mil e dois havia 86 (oitenta e seis) processos que aguardavam despacho de 
admissibilidade de recurso de revista. Deve ser ressaltado o empenho da direção 
deste Regional em manter as recomendações da Corregedoria-Geral do Trabalho, 
principalmente em relação à permanência da equipe técnica que elabora os 
despachos de admissibilidade de recurso de revista, em face das peculiaridades do 
exame desse recurso. 

 
Períodos R. de Revista Interpostos Admitidos Indeferidos A. Instrumento Interpostos 

1.998 1.589 324 1.031 843 
1.999 1.314 363 1.287 904 
2.000 1.413 263 1.162 892 
2.001 1.103 166 969 736 
2.002 1.267 181 1.094 842 
Total 6.949 1.297 5.543 4.217 

 
FUNÇÃO CORREGEDORA. A função corregedora no âmbito da Justiça do Trabalho 
da 18a Região é exercida cumulativamente pelo Juiz-Presidente do Tribunal. 
Compete ao Corregedor, além das atribuições previstas em lei, prestar informações 
sobre Juízes para fins de promoção por merecimento ou vitaliciedade e propor 
procedimentos para punições, na forma da lei, a Juízes de primeiro grau. São 
vinculados à Secretaria da Corregedoria Regional os Setores de Precatório e 
Requisitório e de Estatística Judiciária. Entre as atividades da Corregedoria 
Regional, nota-se o efetivo exercício da função normativa com a expedição de 
provimentos destinados a regulamentar e uniformizar procedimentos judiciais no 
âmbito de sua jurisdição, objetivando economia e celeridade processual na entrega 
da prestação jurisdicional aos litigantes, prática exemplificada com a edição do 
Provimento Geral Consolidado no início do ano passado. Além de as publicações 
serem feitas no Diário da Justiça do Estado, os provimentos são digitalizados, 
encaminhados à Diretoria de Serviço de Processamentos de Dados e 
disponibilizados, via internet, aos Magistrados, servidores do Tribunal e demais 
interessados. Como corolário dessas duas medidas, tem-se que foram objeto de 
destaque nas atas de correição do Regional a regularidade dos serviços prestados 
por todas as Varas do Trabalho, a eficiência na entrega da prestação jurisdicional e 
o efetivo cumprimento das normas expedidas pela Corregedoria Regional, razão 
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pela qual os trabalhos de inspeção judicial tornaram-se facultativos desde a edição 
do aludido diploma interno. Colheu-se, ainda, que, no período determinado pela 
correição, foram realizadas 127 (cento e vinte e sete) correições e que as Varas do 
Trabalho de Ceres, Jataí, Mineiros, Rio Verde e Uruaçu deixaram de ser 
inspecionadas em 1999 por inexistir dotação orçamentária sob a rubrica de 
pagamento de diárias (ofício TRT 18a Região CGG n. 397/99). No tocante à função 
judicante, ao longo do período determinado pela correição, foram protocolizados 67 
(sessenta e sete) pedidos de providência e 112 (cento e doze) reclamações 
correicionais, entre as quais 2 (duas) não solucionadas. Outrossim, constatou-se 
que, no ano passado, houve um decréscimo considerável no número de 
reclamações correicionais autuadas: apenas 15 (quinze) em contrapartida às 35 
(trinta e cinco) processadas em 2001, o que demonstra o resultado das atividades 
desenvolvidas pela Corregedoria Regional. Faz-se necessário, também, registrar 
que as atividades do Setor de Estatística, integrado à Secretaria da Corregedoria 
Regional, responsável pelo controle e divulgação da estatística do 1° e 2° graus, da 
produtividade dos magistrados de 1° grau e dos oficiais de justiça, são consolidadas 
em planilhas e gráficos e remetidas ao Tribunal Superior do Trabalho a todos os 
Juízes do primeiro grau e do Tribunal, ao Secretário-Geral da Presidência, ao 
Diretor-Geral e aos demais Diretores de Secretarias, à Amatra, à Agatra e à 
Anajucla, além de serem divulgadas na página da internet desta corte, no Diário da 
Justiça do Estado de Goiás, e remetidas ao Tribunal Superior do Trabalho. 
PRECATÓRIOS. Esse Tribunal dispõe de Setor de Precatório e Requisitório, que 
integra a Secretaria da Corregedoria Regional, e do Juízo Auxiliar de Conciliação de 
Precatórios, que é subordinado diretamente à Presidência do Tribunal. De acordo 
com os dados estatísticos, no período determinado pela correição, foram expedidos 
4.063 (quatro mil e sessenta e três) precatórios e cumpridos 2.656 (dois mil 
seiscentos e cinqüenta e seis). Aguardam quitação 1.407 (mil quatrocentos e sete) 
Precatórios: 392 (trezentos e noventa e dois) foram devolvidos sem pagamento, 
928 (novecentos e vinte e oito) estão com o prazo vencido e 87 (oitenta e sete) 
estão no prazo constitucional. Foram formulados 268 (duzentos e sessenta e oito) 
pedidos de intervenção: 8 (oito) de natureza federal e 260 (duzentos e sessenta), 
estadual. Observou-se que as normas subsidiárias de procedimento relativas à 
execução contra a Fazenda Pública estão uniformizadas no Provimento Geral 
Consolidado, que disciplina as seguintes situações: a) expedição do ofício 
precatório pelas Varas do Trabalho; b) protocolo, registro e autuação dos ofícios 
precatórios no Tribunal; c) expedição do ofício precatório à entidade pública 
devedora; d) ordem cronológica dos precatórios; e) retificação dos valores 
constantes dos precatórios; f) baixa dos precatórios; g) precatórios da União, das 
Autarquias e das Fundações Federais; h) pedido de seqüestro de verba para 
pagamento de precatórios; e i) requisições de pequeno valor da União, Autarquias 
e Fundações Federais. Entre essas normas subsidiárias, chama atenção a ausência 
de previsão que estabeleça a intimação da executada quando é deferido o pedido 
de seqüestro formulado pelo exeqüente, o que obsta o exercício do contraditório e 
da ampla defesa. Excetuando o vício anterior, verifica-se que a unificação dos 
procedimentos relacionados no diploma interno otimiza o processamento dos 
precatórios, o que denota a preocupação do Tribunal em exercitar efetivamente a 
função jurisdicional. Outro exemplo que demonstra a qualificação do Tribunal 
consiste na presteza com que traça diretriz diante das inúmeras alterações na 
sistemática de pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública. Menos de um 
mês após a edição da Emenda Constitucional nº 37, de 12 de junho de 2002, 
enviou ofício circular aos Juízes para estabelecer o procedimento adequado em 
virtude das modificações dela advindas. Assim, em relação às hipóteses de 
requisição de pequeno valor, impostas aos Estados e Municípios, e de precatórios já 
expedidos e definidos como pequeno pela aludida norma constitucional, o Tribunal 
definiu que as novas requisições de pagamento, dirigidas à Fazenda Pública 
Estadual e Municipal, nos termos do artigo 87 do ADCT, que se enquadrem no 
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pequeno valor e que forem apresentadas pelos Juízes após a publicação da Emenda 
Constitucional nº 37/2002, devem ser autuadas pelo Setor de Precatório e 
Requisitório como Requisição de Pequeno Valor, incluídas em ordens cronológicas 
distintas das relações de precatórios de maior valor, de cada ente público devedor, 
aplicando-se-lhes, no que couber, as normas relativas às requisições de pequeno 
valor da União, Autarquias e Fundações Federais, constantes do Provimento Geral 
Consolidado. Os precatórios do Estado de Goiás e dos Municípios, enquadrados no 
pequeno valor, pendentes de pagamento na data da publicação da Emenda 
Constitucional nº 37/2002, devem ser organizados em relações distintas das dos 
demais precatórios, respeitada a ordem cronológica de apresentação, e o 
pagamento desses precatórios ter prioridade sobre os de maior valor. Para efeito do 
que dispõe o § 3o do artigo 100 da Constituição Federal, até que se dê publicação 
oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, devem ser 
considerados como de pequeno valor os débitos constantes de sentenças 
transitadas em julgado cujo montante não ultrapasse 40 (quarenta) salários 
mínimos, no caso da Fazenda Pública Estadual, e 30 (trinta) salários mínimos, no 
caso de Fazenda Pública Municipal. Para entes devedores que tiverem firmado 
convênio para pagamento de precatórios, devem ser respeitadas as cláusulas 
constantes dos respectivos convênios, e os precatórios de pequeno valor, 
observadas as respectivas ordens de apresentação, ter prioridade para conciliação, 
inclusive em relação às requisições de pequeno valor apresentadas a partir da 
vigência das normas introduzidas pela Emenda Constitucional n 37/2002. Quanto 
aos Municípios que não firmaram convênio de cooperação mútua para pagamento 
de precatórios, até que sejam publicadas as leis referidas no artigo 87 do ADCT, 
aplicar-se-ão, por analogia, as disposições contidas no artigo 17 e parágrafos da Lei 
nº 10.259, de 12 de julho de 2001, inclusive o prazo de 60 (sessenta) dias para 
quitação, sob pena de seqüestro. Em relação aos precatórios não cumpridos no 
prazo constitucional, esse Tribunal, motivado pela criação do Juízo Auxiliar de 
Conciliação de Precatórios do TRT da 3a Região, alicerçado no grande volume de 
pedidos de seqüestros formulados após a edição da Emenda Constitucional nº 
30/2000, bem assim, para evitar prejuízos aos Estados e Municípios e, por 
conseguinte, à sociedade, instituiu o Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, 
subordinado diretamente a Presidência, por meio da Portaria GP/SGP n. 135/2001, 
e dirigido por um Juiz Substituto Convocado para tal fim, com o objetivo de 
intermediar os pagamentos dos precatórios, cujos executados firmaram convênio 
com esse Tribunal. São as seguintes as principais regras procedimentais 
estabelecidas para esse fim: a) a Presidência do Tribunal firma convênio de 
cooperação mútua com entes estaduais ou municipais que possuem precatórios 
pendentes de cumprimento. A iniciativa, muitas vezes, parte do próprio Tribunal; 
b) é aberta uma conta judicial específica para depósito referente ao convênio, à 
disposição do Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios; c) antes da efetivação do 
depósito pela entidade executada, a Secretaria do juízo remete os autos de 
precatório e a respectiva reclamação trabalhista ao Setor de Cálculos Judicial, que 
procede à atualização necessária e, caso haja erro material, corrige o erro. Na 
mesma oportunidade, se o juízo verificar qualquer irregularidade na formação do 
precatório, é determinada a remessa de ofício ao juízo de origem para saná-la; d) 
cumpridas as formalidades anteriores, verifica-se, por meio de planilhas de controle 
de inclusão em pauta vinculada às de controle da conta judicial, se os processos 
podem ser incluídos em pauta para que se tente a conciliação; e) preenchidas as 
condições anteriores, o juízo busca dados no processo originário a respeito dos 
exeqüentes, uma vez que as audiências de conciliação só são realizadas com a 
presença deles. Para tanto, têm-se utilizado os sites das companhias telefônicas, 
contatos telefônicos com entidades fiscalizadoras de classes (Conselhos Regionais e 
OAB), TRE, DETRAN, convênio recentemente firmado com a Receita Federal para 
disponibilização dos dados relativos a cadastros dos contribuintes federais e, ainda, 
rastreamento nos documentos existentes nos autos a respeito de parentes ou 
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qualquer outro meio de se comunicar com o exeqüente; e f) na audiência, procede-
se à tentativa de conciliação, conforme tabela estabelecida entre o Tribunal e o 
executado. Caso o precatório seja conciliado, calcula-se, na audiência, a retenção 
dos descontos previdenciários e fiscais e expede-se o alvará de levantamento dos 
valores devidos. O valor retido a título de imposto de renda permanece na conta 
judicial específica do convênio, em consideração aos artigos 157, inciso I, e 158, 
inciso I, da Constituição Federal, devendo o executado declarar à Receita Federal, 
no ano seguinte e por meio da DIRF, a aludida importância. Em contrapartida, não 
havendo acordo, o valor do precatório não conciliado é reservado na respectiva 
conta judicial da executada para futura tentativa de conciliação. Ocorrendo 
qualquer questionamento judicial (nos casos de correção de erro material), também 
é reservado, por meio de planilha própria, o maior valor dos cálculos em discussão 
até que sejam decididas as questões pendentes. Corrigidos eventuais erros, o 
precatório é incluído novamente em pauta para tentativa de conciliação e o valor 
excedente é utilizado para solução de outros precatórios na ordem cronológica. 
Observou-se que, a partir de outubro de 2001, foram incluídos em pauta, 
dependendo da época da assinatura de convênio com a Presidência deste Tribunal, 
precatórios do Estado de Goiás e dos Municípios de Goiânia/GO, Aparecida de 
Goiânia, Palmeira, Anápolis, Inhumas, Itumbiara, Jussara, Pirenópolis, e de 
Trindade, além de outros que não realizaram convênio, mas que utilizaram a 
estrutura do Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios para tentar solucionar seus 
débitos trabalhistas, como o DETRAN/GO e os Municípios de Caturaí, Itaberaí, Ouro 
Verde, Leopoldo de Bulhões, Nazário, Nova Veneza e de Caldas Novas. Entre os 
precatórios que se utilizaram desse Juízo, destaca-se o Estado de Goiás - 
Administração Direta e o Município de Goiânia/GO, que resolveram mais de 70% 
(setenta) por cento de seus precatórios. Em outros casos, a Presidência deste 
Tribunal firma convênio com Municípios do interior e o juízo da execução dirige os 
trabalhos para solução dos precatórios por meio de audiências conciliatórias. 
Constatou-se que a eficiência na solução dos precatórios - no ano passado, atingiu-
se a marca impressionante de 1398 (mil trezentos e noventa e oito) quitados - 
decorre da conjugação da sistemática adotada e da capacidade dos servidores 
lotados no Setor de Precatórios e Requisitório e no Juízo Auxiliar de Conciliação de 
Precatórios. Essa união qualifica e valoriza a Justiça do Trabalho, notadamente o 
seu caráter social, e demonstra que a 18a Região está voltada precipuamente à 
satisfação do jurisdicionado obreiro, que, quase sempre, é hipossuficiente. 
RECOMENDAÇÕES. Tendo em vista a finalidade precípua da Corregedoria-Geral, 
de cooperar para melhorar a atuação da Justiça do Trabalho, o Ministro Corregedor-
Geral, no exercício de suas atribuições, RECOMENDA 1. que os autos dos processos 
submetidos ao procedimento do rito sumaríssimo sejam aditados às pautas 
ordinárias, incluindo os que se encontram na Secretaria sob referido procedimento, 
com o objetivo de agilizar a prestação jurisdicional, conforme exige o item II do § 
1º do artigo 895 da CLT; 2. que se crie o Juizado Temporário de Execuções 
Especiais, consideradas aquelas de grande repercussão social e econômica, com a 
transferência de processos do tipo da Crisa e da Encol; 3. que, em relação ao 
tópico “Das sessões de julgamento”, sejam implementadas as seguintes medidas: 
a) elaboração de planilhas dos processos a serem julgados e distribuídos aos 
demais componentes da sessão e ao Ministério Público do Trabalho; e b) 
implementação da informática de sessão, com o objetivo de oferecer monitores 
para que cada Juiz acompanhe os votos dos relatores; 4. que o Tribunal 
disponibilize, em juízo, aos credores não acordantes, oriundos do Juízo Auxiliar de 
Conciliação de Precatórios, as mesmas condições firmadas com os credores que 
conciliaram em audiência, a fim de resguardar a ordem de precedência de 
precatórios, bem como estude a possibilidade de estabelecer no Provimento Geral 
Consolidado norma que preveja a intimação da entidade executada nos casos de 
deferimento de seqüestro de verbas públicas formulado pelo exeqüente em autos 
de precatório; 5. diante da situação insustentável neste Tribunal - elevado número 
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de servidores das esferas federal, estadual e municipal, requisitados para executar 
várias tarefas, hoje imprescindíveis ao funcionamento da 18ª Região - e, ainda, das 
informações colhidas na Secretaria da Presidência do TRT, segundo as quais as 
despesas com os servidores requisitados são notadamente maiores às necessárias 
ao pagamento dos vencimentos devidos aos novos servidores ocupantes de cargo 
efetivo, que o Tribunal envide esforços para obter a rejeição do veto do Projeto de 
Lei da Câmara Federal nº 25/2000, que propõe a criação de cargos no Quadro 
Permanente de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, e, assim, 
proceder à devolução dos servidores requisitados; 6. que o Tribunal busque solução 
para a questão atinente ao preenchimento da vaga destinada ao Ministério Público 
do Trabalho; 7. que o Tribunal envide esforços a fim de reparar o erro judiciário 
praticado na reclamação Trabalhista nº 560/80-0 (Prec-560/1980); 8. que, em 
decorrência dos resultados da audiência pública, o Setor de Atermação da 8a 
Região, antes de reduzir a termo a reclamação trabalhista, encaminhe os 
reclamantes ao seu sindicato de classe ou, na falta de sindicato representante da 
categoria do empregado, às instituições em que há serviço de assistência judiciária 
gratuita e, ainda, que a Corregedoria Regional recomende aos Juízes de primeiro 
grau a) a utilização do Sistema BACENJUD, instrumento importante para obviar as 
dificuldades da execução, nada contendo de ilegal; e b) que autorizem a entrega 
do alvará de levantamento ao advogado que possua poderes expressos para 
receber quitação. DESTAQUE DA 18ª REGIÃO: Constata-se que o Tribunal tem 
característica exógena, que se revela na criatividade de soluções, na organização 
de seus setores, destacadamente, o Setor de Precatório e Requisitório e o Juízo 
Auxiliar de Conciliação de Precatório e o Setor de Informática, na presteza e 
exatidão da Corregedoria Regional na qualidade dos serviços prestados e na 
uniformização dos procedimentos judiciais e administrativos, o que concretiza a 
abertura e a proximidade da Justiça do Trabalho ao jurisdicionado com a entrega 
célere da prestação jurisdicional. REGISTROS: 1. recepcionaram o Ministro 
Corregedor-Geral a Exma. Sra. Juíza Kathia Maria Bomtempo de Albuquerque, 
Presidente e Corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região; o Exmo. 
Sr. Juiz Daniel Vianna Júnior, Presidente da AMATRA XVIII; as Exmas. Sras. Juízas 
do Trabalho Substitutas, Eneida Martins Pereira de Souza, Nara Borges Kaadi Pinto 
de Passos Craveiro e Narayana Teixeira Hannas; o Dr. Ricardo Werbster Pereira 
Lucena, Diretor-Geral de Secretaria e o Sr. Paulo Márcio Castilho de Souza Pereira, 
Secretário-Geral da Presidência; 2. o Ministro Corregedor-Geral recebeu em 
audiência a Exma. Sra. Juíza Kathia Maria Bomtempo de Albuquerque, DD. 
Presidente e Corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região; a Exma. 
Sra. Juíza Dora Maria da Costa, DD. Vice-Presidente; o Exmo. Sr. Juiz Convocado 
Aldon do Valle Alves Taglialegna; o Exmo. Sr. Procurador-Chefe em exercício da 
Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, Dr. José Marcos da Cunha Abreu; 
os Exmos. Srs. Juízes do Regional, Platon Teixeira de Azevedo Filho, Luiz Francisco 
Guedes de Amorim, Representante da OAB/GO, e Ialba-Luza Guimarães de Mello; o 
Exmo. Sr. Juiz Auxiliar de Conciliação de Precatório, Fabiano Coelho de Souza; o 
Exmo. Sr. Juiz Presidente da 9ª Vara do Trabalho de Goiânia, Breno Medeiros; os 
Exmos. Srs. Juízes da AMATRA XVIII, Daniel Vianna Júnior, Presidente, Marcelo 
Nogueira Pedra e Cleidimar Castro de Almeida, membros da Diretoria; a Presidente 
da AGATRA - Associação dos Advogados Trabalhistas, Dra. Arlete Mesquita, os Drs. 
Jerônimo José Batista, Eliomar Pires Martins, Alexandre Meirelles, Hélio dos Santos 
Dias, Ivoneide Escher Martins e Fernanda Escher de Oliveira, membros da 
Associação; os Drs. Sérvio Túlio Caetano da Costa e Rubens Donizzeti Pires, Síndico 
e Coordenador Jurídico da Massa Falida da Encol, respectivamente; o Dr. 
Felicíssimo José de Sena, Presidente da OAB/GO, a Dra. Ana Maria Moraes, 
Conselheira, e a Dra. Eliana Platon de Oliveira; e o Dr. Daylton Anchieta, Diretor da 
Caixa de Assistência; 3. o Ministro Corregedor-Geral concedeu entrevista às TVs 
“Anhanguera” (Rede Globo), “Serra Dourada” (SBT), “Goiânia” (Bandeirante), 
“Brasil Central” (Cultura) e “Record”; aos Jornais “O Popular” e “Diário da Manhã”; 
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e às Rádios “Aliança”, “Difusora”, e “RBC”; 4. o Ministro Corregedor-Geral concedeu 
audiência pública, na presença da TV “Anhanguera” (Rede Globo), do Jornal “O 
Popular” e da Rádio “RBC”, da qual participaram 25 (vinte e cinco) reclamantes: 
Raimundo Nonato Aquino de Oliveira, Paulo Amorim de Oliveira, Paulo Ribeiro de 
Oliveira, Raul Oliveira do Nascimento, Cleiton Alves de Souza, Maria de Lourdes 
França Rabelo, Waldir de Paula Pereira; Dori da Silva, João Barros Magalhães, 
Teodoro Juvenal Bispo Neto e Osmar Andrade da Silva, acompanhados do 
Presidente e do Advogado do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção de Estradas e Pavimentação no Estado de Goiás - STICEP, Drs. 
Petronílio Alves de Moura e Willian Fraga Guimarães; Alex Sandro Costa Oliveira, 
Lucy Cunha Melo, João Evangelista Castro, Eliana Maria Silva, Sebastião Alves 
Bueno; Pedro Calmon Marques e Honorina Francisca Lopes, acompanhados do 
advogado Dr. Délio Cunha Rocha; Wendel de Souza Guedes, Ivan Teodoro Pimenta, 
Antônio Gonçalves de Azevedo Cisneiros, Antônio Pereira Filho, Antônio Ribeiro de 
Sena, Michel Lucas de Morais Barbosa, Érika Alexsandra Vieira Cintra e Cleiton 
César da Costa. VISITAS. Visitaram o Ministro Corregedor-Geral o Exmo Sr. 
Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. Edison Braz da Silva; a Exma Sra. Juíza 
Presidente da 8ª Vara do Trabalho de Goiânia, Elza Cândida da Silveira; e a Dra. 
Delaide Alves Miranda. O Ministro Corregedor-Geral visitou a Diretoria de Serviço 
de Distribuição de Feitos e Cálculos Judiciais do 1º Grau e outras dependências do 
Tribunal, acompanhado da Exma. Sra. Presidente Kathia Maria Bomtempo de 
Albuquerque; e na sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Exmo. Sr. 
Desembargador Charif Oscar Brandão, Presidente do referido Tribunal, 
acompanhado do Exmo. Sr. Juiz Vice-Presidente do TRT da 10ª Região, João 
Amilcar da Silva e Souza Pavan. AGRADECIMENTOS. O Ministro Corregedor-Geral 
agradece aos Exmos. Srs. Juízes que compõem o Regional, na pessoa de sua 
Presidente, a Exma. Sra. Juíza Kathia Maria Bomtempo de Albuquerque, e da Vice-
Presidente, a Exma. Sra. Juíza Dora Maria da Costa, bem como aos diretores e 
servidores que colaboraram com as atividades da correição, especialmente aos 
ilustríssimos servidores Paulo Márcio Castilho de Souza Pereira, Secretário-Geral da 
Presidência; Adriana Cristina Vaz, Ricardo Werbster Pereira de Lucena, Flávio Costa 
Tormin, Humberto Magalhães Ayres, Sylvia Palmeira Nassar, Ericsson Alves Pinto, 
Maria José Ribeiro, Rosângela de Fátima Fagundes, Luciano Batista de Souza, Taíza 
de Ataíde Freitas, Carlos Antônio Raimundo, Alan Garcia Souza, Luiz Carlos Ferreira 
dos Santos, Leandro Cândido R. Assunção, Wilson Santos Alencar, Isaura Pereira 
Barbosa, Dorizelha Maria da Conceição Rocha, Rogério Machado Bueno, Auro 
Henrique Sandes Rocha, Ronaldo Barbosa da Silva, Suzana Silva da Cruz, Vânia 
Martins da Costa Carmo (estagiária), Alcione Novais dos Santos, Ivonilde de Ramos 
Queiroz, Antônio Goulart Borges, Valdecy Machado Fagundes, Terezinha 
Boaventura de Paula,Teresinha Dalva Amaral Kafuri, Carla Hidalgo Petraglia, 
Cristiano Gomes Teixeira, Wisley Lopes de Almeida, Sandra Machado Moraes, 
Márcia Divina Bueno Rosa, José Mauro Luiz, Lília Maria Ribeiro e Aquino, Lúcia 
Maria de Melo Silva, Sinara de Oliveira Morais Peixoto, Raquel Vieira Rodrigues 
Parrode, Adriana de Souza Brill Ney, Rozana Cláudia Quinta da Fonseca Lima, 
Martinho Cândido dos Santos, Euzeni Nascimento Martins, Eulina Soares da Rocha, 
Maria das Dores Albuquerque Martins, Aldeny Sousa Meira, Enedino da Silva 
Cardoso, Daniel Henrique de Souza, Leolino Soares da Silva, Raimundo Lopes dos 
Santos, Nilton Nery Sampaio, Claudinei Dutra Pereira, Valdenir Vieira de Souza, 
Saulo Alves Lino, Leidimar Castro dos Santos, Edmilson Araújo Gomes, Vera Lúcia 
Silva e Lima e Dilce Maria de Jesus. ENCERRAMENTO. A Correição-Geral Ordinária 
foi encerrada em sessão plenária realizada às dezessete horas do dia vinte e sete 
de fevereiro de dois mil e três, com a presença dos Exmos. Srs. Juízes integrantes 
da 18ª Região da Justiça do Trabalho, bem como do Exmo. Sr. José Marcos da 
Cunha Abreu, Procurador-Chefe em exercício da Procuradoria Regional do Trabalho 
da 18ª Região. A ata vai assinada pelo Exmo. Sr. Ministro RONALDO JOSÉ LOPES 
LEAL, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pela Exma. Sra. Juíza KHATIA 



 

Fonte: Diário da Justiça [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 7 abr. 2003. Seção 1, p. 484-
488. 

MARIA BOMTEMPO DE ALBUQUERQUE, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 
da 18ª Região, e por mim, ANNA THEREZA NOGUEIRA FRANCO, Diretora da 
Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 
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